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البدء بالتغطية مع نظرة إيجابية؛ رشاء ألسهم كل من رشكات سابك، ينساب، املجموعة السعودية لالستثمار 	 

الصناع�ي، واملتقدم�ة: بالنظر إىل ميزة انخفاض تكلفة املواد الخام، س�يتمكن القطاع من االس�تمرار يف تحقيق هامش 

رب�ح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالس�تهالك واإلطفاء )ما يقارب ضعف الهامش للرشكات العاملية املش�ابهة(، وقوة 

التدفقات النقدية الحرة مما يعني ارتفاع العائد وعائد توزيعات األرباح اىل س�عر الس�هم خالل العام 2014. باإلضافة ملا 

تقدم، تش�ري املصادر يف الصناعة إىل أنه من غري املرجح أن ترتاجع أس�عار النفط بشكل كبري خالل العامني القادمني، مما 

يعن�ي أن عملي�ة االنتعاش التي تحصل يف االقتصاد العاملي قد تنعكس يف نمو الطلب عىل اإلثيلني بش�كل أعىل من أن تلبيه 

التوس�عات يف الطاقة اإلنتاجية، وبالتايل ارتفاع معدالت التش�غيل، األمر الذي سيؤدي إىل ارتفاع أسعار بيع املنتجات ونمو 

أرباح رشكات البرتوكيماويات، لرتتفع معه أس�عار أس�هم رشكات البرتوكيماويات. يف ضوء ما تقدم، نحن نعتقد أن تقييم 

قط�اع الصناعات البرتوكيماوية الس�عودي جيد حيث يبلغ مكرر الربحية املتوقع للع�ام 2014 ما قيمته 1٣.4 مرة. نبدأ 

تغطيتنا لقطاع الصناعات البرتوكيماوية السعودي بنظرة متفائلة، وتوصية برشاء أسهم كل من سابك، ينساب، املجموعة 

الس�عودية لالستثمار الصناعي، املتقدمة للصناعات البرتوكيماوية. تعتمد أرباح كل من رشكات سابك وينساب واملتقدمة 

عىل حركة أس�عار املنتجات، بينما تعتمد املجموعة الس�عودية لالستثمار الصناعي عىل رشكتها التابعة، الرشكة السعودية 

للبوليمرات، والتي من املتوقع أن تسهم فيما يقارب 80% من النمو يف األرباح خالل الفرتة من 201٣ إىل 2015.

عوام�ل جاذبية القطاع: انخفاض تكلفة اإلنتاج؛ ارتفاع األرباح، قوة التدفقات النقدية وعائد توزيعات األرباح 	 

اىل س�عر الس�هم: يعترب قطاع املواد الكيمياوية الس�عودي من أكرب املنتجني للبرتوكيماويات يف العالم، حيث تبلغ نس�بة 

اإلنت�اج الس�عودي إىل اإلنتاج العاملي اإلجمايل كما ييل: )إثيلني ما يق�ارب 10%، بويل بروبيلني ما يقارب 10%، مونو اثيلني 

جليك�ول )MEG( م�ا يق�ارب 18% وميثيل ثالثي بوتي�ل اإليثر )MTBE( ما يق�ارب 1٧%(. أيض�اً، إن انخفاض تكلفة 

الحصول عىل املواد األولية للمنتجني الس�عوديني )إيثان بس�عر 0.٧5 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 

الربوبان بسعر أقل من السعر العاملي بما يقارب ٣0%( هو يف أدنى منحنى تكلفة انتاج اإلثيلني يف العالم، مما ساهم يف أن 

تحتل هذه الرشكات مركزاً تنافسياً كبرياً باملقارنة مع الرشكات املشابهة )تكلفة انتاج اإلثيلني لكل طن 100 دوالر امريكي 

م�ن اإليث�ان أو 400 دوالر أمريكي م�ن الربوبان مقابل ما يقارب 1.200 دوالر أمريك�ي للمنتجني اآلخرين(، مما أدى إىل 

ارتفاع هامش ربح القطاع قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء إىل ما يقارب ضعف املتوسط العاملي)٣٣% مقابل 

16%(، مم�ا يولد تدفقات نقدية حرة قوية )التدفق النقدي الحر اىل س�عر الس�هم املتوقع لع�ام 2014 ما يقارب ٧.%10 

مقاب�ل 5.6% لل�رشكات املماثلة العاملية( وبالتايل تمكنت ه�ذه الرشكات من دفع توزيعات أرب�اح عالية ) عائد توزيعات 

األرباح اىل سعر السهم ما يقارب 5% للرشكات األربع ضمن تغطيتنا يف املتوسط مقابل معدالت تقارب ٣.6% ملؤرش تداول 

وما يقارب 2.٧% الرشكات املماثلة العاملية عىل التوايل.

ارتب�اط القط�اع بانتعاش االقتص�اد العاملي؛ توقع ارتفاع أس�عار املنتجات واألرباح يف ع�ام 2014: جاء ارتفاع 	 

أسعار املنتجات البرتوكيماوية نتيجة لعاملني رئيسني هما توازن الطلب والعرض يف أسواق املنتجات ذات العالقة وأسعار 

النفط الخام التي تش�كل عنرص التكلفة األسايس للمنتجني اآلخرين. يمر االقتصاد العاملي بمرحلة التعايف بحسب ما تشري 

إليه املؤرشات الرئيس�ية )مؤرشات مدراء املش�رتيات واإلنتاج الصناعي( التي كانت إيجابي�ة يف معظم مناطق العالم، مما 

سيتحسن معه الطلب عىل اإلثيلني )املادة األولية األساسية لقطاع الصناعات البرتوكيماوية( خالل العامني القادمني بمعدل 

أعىل من التوس�ع يف الطاقة اإلنتاجية، مما يش�ري إىل رضورة زيادة معدالت التشغيل، باإلضافة لعدم وجود توقعات برتاجع 

أسعار النفط بشكل كبري خالل العامني القادمني، مما سيؤدي بالتايل وبحسب وجهة نظرنا إىل ارتفاع أسعار بيع املنتجات 

ونمو أرباح رشكات البرتوكيماويات يف عام 2014 )يتوقع أن يبلغ متوس�ط النمو ألرباح الرشكات األربع محل التغطية إىل 

ما يقارب 14% يف عام 2014(.

يتم تداول أس�هم قطاع الصناعات البرتوكيماوية السعودي بتقييم لم يتحقق: مكرر ربحية متوقع لعام 2014 	 

13٫4 مرة: بعد تراجع أداء القطاع يف عام 2012 )بس�بب انخفاض األرباح عن عام 2011 حيث كانت توزيعات األرباح 

كبرية(، جاء معدل النمو يف أداء قطاع الصناعات البرتوكيماوية الس�عودي منذ بداية العام 201٣ متوافقاً إىل حد كبري مع 

مؤرش تداول بنمو يقارب ٣0%، ومع تحس�ن العوامل األساس�ية للقطاع خالل العام 201٣، ارتفعت أس�عار بيع العديد 

م�ن املنتج�ات )ارتفعت أس�عار اإلثيلني 5% والبويل إثيلني 9% والبويل بروبيلني ٧%(، وكما نتوقع أن يس�تمر التحس�ن يف 

البيئة األساس�ية خالل العام 2014 مما س�يؤدي للمزيد من االرتفاع يف أس�عار بيع املنتجات ويف أس�عار أس�هم رشكات 

البرتوكيماوي�ات. يف ضوء ما تقدم، نح�ن نعتقد أن تقييم قطاع الصناعات البرتوكيماوية الس�عودي لم يتحقق بعد حيث 

يبلغ مكرر الربحية املتوقع للعام 2014 ما قيمته 1٣.4 مرة مقابل 1٣.2 مرة ملؤرش تداول واملتوس�ط العاملي 1٣.٣ مرة 

و1٣.4 مرة للرشكات املش�ابهة يف األس�واق الناشئة(. نظراً لنظرتنا املتفائلة لقطاع الصناعات البرتوكيماوية، فإننا نويص 

برشاء أسهم كل من رشكات سابك، ينساب، املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي، واملتقدمة للصناعات البرتوكيماوية.

ملخص التقييم املتوقع للعام 2014 عىل أساس أسعار السوق الحالية

مكرر الرشكة
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حركة أسعار أسهم رشكات الصناعات البرتوكيماوية مقارنة بمؤرش السوق الرئييس
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املصدر: بلومربغ

ملخص التوصية

التغريالسعر املستهدفالسعرالتوصيةالرشكة

1٧%112.51٣2.0رشاءسابك

12%٧٣.582.0رشاءينساب

16%45.85٣.0رشاءاملتقدمة

1٧%٣٧.14٣.5رشاءاملجموعة السعودية

* السعر كما يف 29 يناير 2014.
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الملخص

النظرة العامة

عىل املستوى العاملي، وبنظرة مستقبلية، ستستمر آسيا كمركز رئييس الستهالك البرتوكيماويات. خالل العقد املايض، بوجود الصني يف املقام االول، كان نصيب قارة آسيا من النمو يف الطلب عىل اإلثيلني ما 

يقارب 80% من النمو يف الطلب العاملي، وبدعم من النمو العاملي املتوقع خالل الفرتة من 2012 إىل 201٧، نتوقع ان تحافظ آسيا عىل موقعها بحصة تبلغ ما يقارب ٧5% من الطلب العاملي عىل اإلثيلني. 

الصورة مختلفة من جانب العرض خالل الفرتة من 2012 إىل 201٧ باملقارنة مع العقد الس�ابق، حيث كان آلس�يا ما يقارب 45% من اجمايل التوس�عات يف الطاقة االنتاجية خالل الفرتة من 2002 إىل 

2012 بدعم من وجود األسواق النهائية فيها، وما يقارب 45% من التوسعات يف الطاقة اإلنتاجية ملنطقة الرشق االوسط نظراً لتوافر املواد الخام رخيصة الثمن. لذلك، من املرجح ان يكون ما يقارب ٣6% 

من التوسعات يف الطاقة اإلنتاجية خالل الفرتة ما بني 2012 إىل 201٧ من نصيب الصني وما يقارب 2٧% ألمريكا الشمالية، حيث ستستفيد من التطورات الحاصلة يف مجال انتاج الغاز الصخري. عموماً، 

وعىل الرغم من التوسعات يف الطاقة اإلنتاجية، سيستمر العجز بني العرض والطلب يف آسيا وستستحوذ عىل القسم األكرب من واردات البرتوكيماويات العاملية.

تعترب اململكة العربية السعودية أحد أهم املنتجني للسلع البرتوكيماوية لألسواق العاملية، كما تمثل حصة كبرية من االنتاج العاملي. عالوة عىل ذلك، أدى انخفاض أسعار املواد الخام لوضعها يف أول منحنى 

التكلفة العاملي إلنتاج اإلثيلني، مما مكن رشكات انتاج البرتوكيماويات يف اململكة من املنافس�ة بقوة مقابل املنتجون اآلخرين. بناًء عىل ذلك، فإن متوس�ط هامش الربح قبل الفوائد والرضائب واالس�تهالك 

واإلطفاء للقطاع الس�عودي يقارب ضعف متوس�ط الهامش العاملي. نحن نرى أن قوة التدفقات النقدية الحرة مكنت رشكات القطاع من تحقيق معدل عائد توزيعات االرباح إىل الس�عر يعادل ما يقارب 

ضعف املتوسط العاملي. يف وجهة نظرنا، فان ميزة التكلفة املنخفضة تعترب طبيعية للقطاع، ومن املرجح ان يستمر القطاع السعودي يف املقدمة عاملياً يف املستقبل املنظور.

كما هو الوضع الحايل، نحن نعتقد ان قطاع الصناعات البرتوكيماوية الس�عودي يف وضع يؤهله لالس�تفادة من انتعاش االقتصاد العاملي، كما نؤكد أن توافر املواد الخام رخيصة الثمن لقطاع الصناعات 

البرتوكيماوية الس�عودي لم يعد س�بباً يف التوس�عات، أي أن احتماالت التوسعة محدودة ملعظم الرشكات. ومع ذلك، يجب عىل القطاع أن يس�تفيد من ارتفاع أسعار املنتجات خالل عام 2014 مدفوعاً يف 

املقام األول باستقرار أسعار النفط ووصول معدالت انتاج اإلثيلني اىل مستويات مرتفعة مما سينعكس يف شكل أرباح أعىل للرشكات البرتوكيماويات.

بالنظر إىل انخفاض األسعار خالل العام 2012 بعد ذروتها يف العام 2011 السابق، جاء اداء قطاع الصناعات البرتوكيماوية السعودي متوافقاً مع سوق تداول )نمو ٣0% تقريبا( منذ بداية العام 201٣. 

لقد تحس�نت العوامل األساس�ية لنمو قطاع الصناعات البرتوكيماوية خالل العام 201٣ وأدت اىل ارتفاع ملحوظ يف اس�عار بيع الكثري من املنتجات البرتوكيماوية، ونتوقع ان يس�تمر التحسن يف العوامل 

األساسية لنمو القطاع خالل العام 2014 وبالتايل تحسن أسعار بيع البرتوكيماويات وارتفاع أسعار أسهم رشكات البرتوكيماويات. يف ضوء ذلك، نعتقد ان تقييم قطاع الصناعات البرتوكيماوية السعودي 

املتوقع خالل العام 2014 لم يتحقق بعد، حيث يبلغ مكرر الربحية املتوقع 1٣.4 مرة مقابل 1٣.2 مرة ملتوسط السوق املالية السعودية، و 1٣.٣ مرة للرشكات املشابهة يف العالم، و 1٣.4 مرة للرشكات 

املشابهة يف االسواق الناشئة. كما ان لدينا نظرة ايجابية للقطاع ولذلك فإننا نويص بالرشاء ألسهم كل من رشكات سابك، ينساب، املجموعة السعودية واملتقدمة عىل اساس “رشاء”.

رشكة س�ابك )التوصية: رشاء؛ الس�عر املس�تهدف: 132٫0 ر.س. للسهم(: تعد رشكة س�ابك من الرشكات الرائدة العاملية يف انتاج الس�لع الكيميائية والتي تتميز بتوقعات إيجابية للعامني  ▘

القادمني، وبينما أن حقيقة حصولها عىل املواد الخام بأسعار مخصومة هو أمر تاريخي، فإن عليها أن تستغل قوة مركزها املايل الضخم، والتطرق إىل وسائل أخرى للنمو تقليدية وغري تقليدية. عىل 

املدى القصري واملتوسط، يتوقع ان يركز املستثمرون عىل: 1( كيف يمكن لرشكة سابك االستفادة من فرص انتعاش االقتصاد يف األسواق الرئيسية يف كل من آسيا، الرشق األوسط، أوروبا والواليات 

املتحدة األمريكية التي تشكل مبيعاتها يف هذه املناطق ما يقارب 85% من إيرادات الرشكة و2( قدرة رشكة سابك عىل اقتناص الفرص املتاحة يف حقول الغاز الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية 

ويف وقت قريب خالل العام 2014. من وجهة نظرنا، أدى ارتفاع الطلب إىل زيادة معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية لالثيلني عاملياً، وستصل إىل معدالت مرتفعة خالل العامني القادمني، مما سيؤدي 

إىل زيادة أسعار بيع املنتجات لرتتفع معه أرباح سابك، األمر الذي لم يأخذ به السوق بسبب انخفاض أرباح الرشكة األخرية عن التوقعات. يتم تداول سهم سابك بتقييم لم يتحقق بعد حيث يتوقع 

أن يكون مكرر الربحية لعام 2014 بحدود 12.0 مرة، وذلك بأقل بقليل من مؤرش تداول لقطاع الصناعات البرتوكيماوية ومن الرشكات املماثلة العاملية ويف األس�واق الناش�ئة، لكن هذا املكرر لم 

يأٌخذ بعني االعتبار قدرة الرشكة عىل تحقيق تدفقات نقدية )يتوقع أن يكون عائد التدفقات النقدية الحرة إىل سعر السهم بما يقارب 15% لعام 2014( ولم يعكس أيضاً تنوع منتجاتها، وال حجم 

سوق الرشكة الكبري. نويص برشاء السهم بسعر مستهدف يبلغ 1٣2.0 ر.س.

رشكة ينس�اب )التوصية: رشاء؛ الس�عر املس�تهدف: 82٫0 ر.س. للسهم(: نحن نرى ان رشكة ينساب مؤهلة لالس�تفادة من احتمال نمو الطلب بقوة عىل منتجاتها الرئيسية خالل العامني  ▘

املقبلني، حيث تستفيد من انخفاض تكلفة املواد الخام )الغاز الطبيعي بسعر 0.٧5 دوالر امريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، املواد الخام الثقيلة بخصم يقارب ٣0% عن السعر العاملي( 

لتحقق هوامش ربح أعىل ما يقارب ثالث أضعاف الهوامش للرشكات العاملية املشابهة )هامش الربح قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء لرشكة ينساب بحدود 45% مقابل 16% للرشكات 

املشابهة عاملياً(، كما أن استمرار االنتعاش يف االقتصاد العاملي سيحسن من بيئة الطلب عىل منتجاتها الرئيسية مع تحسن أسعار البيع ونمو االرباح )نمو بعدل سنوي مركب يقارب 9% لتوقعاتنا 

للف�رتة م�ن 201٣ اىل 2015(. باإلضافة ملا تقدم، وبدعم من التدفقات النقدية القوية، س�ريتفع املركز املايل للرشكة وترتفع معها توزيعات األرب�اح )توزيع أرباح متوقع خالل العام 2014بقيمة 

4.0 ر.س. للس�هم؛ عائد توزيعات األرباح اىل س�عر الس�هم بحدود 5.4%(. أيضاً، بعد االرتفاع الكبري يف سعر الس�هم خالل العام 201٣ )بحدود 55%(، وبالنظر إىل التقييم الحايل ملكرر الربحية 

املتوقع لعام 2014 البالغ 1٣.٣ مرة، يبدو أن س�عر الس�هم الحايل متوافق مع قطاع الصناعات البرتوكيماوية الس�عودي إىل حد كبري، نحن نعتقد أن الرشكة عالية الجودة، نويص بالرشاء للس�هم 

بسعر مستهدف 82.0 ر.س.
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املتقدمةينسابسابكالشكل االول: ملحة عن توصياتنا
السعودية لإلستثمار 

الصناعي
متوسط القطاع*

112.5٧٣.545.٧٣٧.1سعر السوق الحايل ) ر.س.(

٣٣٧,50041,٣44٧,51116,695الرسملة السوقية )مليون ر.س.(

454,52٧45,510٧,541٣0,494قيمة الرشكة )مليون ر.س.(

12.01٣.٣12.412.٧1٣.4مكرر الربحية املتوقع للعام 2014 )مرة(

٧.810.18.911.99.9مكرر EV/EBITDA املتوقع للعام 2014 )مرة(**

85%12%1٧%11%نسبة نمو االرباح عن العام السابق 2014 

10.٧%11.4%8.1%9.0%14.٧%عائد التدفق النقدي الحر املتوقع للعام 2014

4.6%4.0%5.5%5.4%4.9%عائد توزيع الربح املتوقع للعام 2014

رشاءرشاءرشاءرشاءالتوصية

132٫082٫053٫043٫5السعر املستهدف )ر.س.(

1٧%16%12%1٧%التغري %

املصدر: تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *تشمل سبعة رشكات غري مقيمة أيضاً، **قيمة الرشكة اىل الربح قبل االستهالك واإلطفاء وتكاليف التمويل والزكاة من املصادر املتاحة

الرشكة املتقدمة )التوصية: رشاء؛ الس�عر املس�تهدف: 53٫0 ر.س. للسهم(: الرشكة املتقدمة للبرتوكيماويات هي رشكة متخصصة يف إنتاج البويل بروبيلني ولم يتم تقييم إيجابياتها بشكل  ▘

مكتمل حتى اآلن، حيث نتوقع ان ترتفع اس�عار البويل بروبيلني خالل العام 2014، وكما يتوقع أيضاً أن يس�اهم مرشوع رشكة أرامكو الس�عودية وتوتال للتكرير والبرتوكيماويات – “ساتورب” 

يف زيادة إيرادات وأرباح الرشكة. باإلضافة اىل ما تقدم، وبينما نتوقع نمواً للعام 2014 عن العام السابق يف صايف الربح بحدود 12%، فان هنالك احتماال ان يرتفع سعر السهم مع ارتفاع متوسط 

التوقعات، والتي نراها حالياً متش�ائمة للس�هم. عالوة عىل ذلك، فأن التدفق النقدي القوي للرشكة املتقدمة للبرتوكيماويات يش�ري إىل ارتفاع التوزيعات النقدية للسهم بنسبة تقارب 10% عن العام 

الس�ابق ليكون بذلك العائد الس�نوي للربح املوزع إىل س�عر الس�هم بحدود 5.5% الذي يعد ضمن أعىل العوائد يف قطاع الصناعات البرتوكيماوية السعودي. واخرياً، يتم تداول السهم بمكرر ربحية 

متوقع للعام 2014 يبلغ 12.4 مرة، وذلك أقل من املتوس�ط للقطاع الصناعات البرتوكيماوية الس�عودي البالغ 1٣.4 مرة وأقل أيضاً من للرشكات املش�ابهة العاملية ويف االس�واق الناشئة بمكررات 

1٣.٣ مرة و1٣.4 مرة عىل التوايل. نويص برشاء السهم بسعر مستهدف بقيمة 5٣.0 ر.س.

املجموعة الس�عودية لالس�تثمار الصناعي )التوصية: رشاء؛ الس�عر املستهدف: 43٫5 ر.س. للس�هم(: من وجهة نظرنا، فإن لسهم املجموعة الس�عودية لالستثمار الصناعي فرصة نمو  ▘

قادمة، حيث يتم تداول الس�هم بتقييم لم يتحقق. وتعود أس�باب النمو املتوقع إىل: أوالً: لدى املجموعة اثنان، من أصل ثالث مش�اريع، تعمل بشكل مستقر وناضج، يكون النمو املتوقع من املرشوع 

الثالث - الرشكة الس�عودية للبوليمرات )إلنتاج الس�لع الكيميائية( الذي يتوقع أن يصل ألعىل مس�تويات بحلول النصف الثاني 2014 مع وجود بيئة إيجابية لنمو الطلب، األمر الذي سيحقق %80 

من النمو السنوي املركب يف صايف الربح املتوقع للمجموعة بمعدل يقارب 52% خالل الفرتة من 201٣ إىل 2015، والتي هي حتى اآلن من أعىل املعدالت يف قطاع الصناعات البرتوكيماوية السعودي، 

ثانياً: وعىل الرغم من ارتفاع معدالت النفوذ املايل، اال أن قوة التدفقات النقدية من التشغيل للرشكة السعودية للبوليمرات، ستمكن املجموعة السعودية من زيادة توزيعات االرباح لعام 2014 )الربح 

املوزع للسهم 1.5 ر.س؛ العائد السنوي للربح املوزع اىل سعر السهم بما يقارب 4.0%(، واخرياً، يتداول سهم املجموعة السعودية بتقييم لم يتحقق بعد إذ يبلغ مكرر الربحية املتوقع لعامي 2014 

و2015 يبلغ 12.٧ مرة و10.1 مرة عىل التوايل، أي أن هنالك فرصة كبرية الرتفاع سعر السهم، ولذلك فإننا نويص برشاء السهم بسعر مستهدف 4٣.5 ر.س.
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الشكل الثاني: تحليل الحساسية - أثر التغري يف سعر النفط الخام عىل السعر املستهدف

التغري يف سعر النفط الخام عن األساس٪ 

15٪10٪5٪0٪-5٪-10٪-15٪التأثري يف السعر املستهدف )٪(

19%1٣%6%0%-6%-1٣%-19%سابك

19%1٣%٧%0%-٧%-1٣%-19%ينساب 

٧%5%2%0%-2%-5%-٧%املتقدمة 

21%14%٧%0%-٧%-14%-21% السعودية لإلستثمار الصناعي

18٪12٪6٪0٫0٪-6٪-12٪-18٪متوسط القطاع

املصدر: بلومربغ، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال

التقييم

اس�تخدمنا نموذج خصم التدفقات النقدية يف تقييم أس�هم رشكات البرتوكيماويات الس�عودية، بينما قمنا بمقارنة القيم املس�تخلصة باستخدام هذا النموذج مع الرشكات املشابهة التي استخدمت نموذج 

التقيي�م بن�اًء ع�ىل مك�رري الربحية وقيمة الرشكة إىل الربح قبل الفوائد والرضائب واالس�تهالك واإلطف�اء. إن قيامنا بمقارنة رشكات البرتوكيماويات الس�عودية من حيث الربح قب�ل الفوائد والرضائب 

واالستهالك واإلطفاء، والتي تتميز بقلة الرضائب املفروضة عليها بالرشكات املنافسة يف األسواق الناشئة والعاملية والتي تخضع ملختلف أنواع الرضائب، فرض علينا استثناء الرضائب ألغراض املقارنة. يتم 

تداول رشكات البرتوكيماويات الس�عودية بمكرر ربحية مقارب للمكرر للرشكات املش�ابهة يف مؤرش تداول والرشكات املماثلة يف األسواق الناشئة والعاملية حيث يتوقع أن تبلغ لعام 2014 ما قيمته 4.1٣ 

مرة للرشكات السعودية و1٣.2 لتداول و1٣.٣ للرشكات املماثلة العاملية و1٣.4 للرشكات يف األسواق الناشئة.

مخاطر االستثمار الرئيسية

يعترب قطاع الصناعات البرتوكيماوية الس�عودي صناعة تصديرية بش�كل عام )األسواق الرئيسية هي اسواق آسيا والرشق األوسط وأوروبا والواليات املتحدة االمريكية( ويعمل بمعدالت تقارب االستغالل 

األقىص للطاقة االنتاجية، بدعم من انخفاض تكاليف اإلنتاج. وكنتيجة، ومع ثبات الكميات املباعة من القطاع، تحدد أرباح القطاع وفقاً ألسعار بيع املنتجات النهائية، والتي تخضع لعوامل العرض والطلب 

العاملي ملنتجاتها البرتوكيماوية واسعار النفط الخام التي من شأنها تحديد تكلفة اإلنتاج، خاصة لدى الرشكات االخرى. بهذا املشهد، تكون أهم املخاطر هي، تراجع كبري يف أسعار النفط وتباطؤ االنتعاش 

االقتصادي العاملي يف أهم مناطق االستهالك مما يضعف األسعار. أيضاً، العوامل التشغيلية، مثل توقف اإلنتاج واإلغالقات غري املتوقعة للمصانع، قد تؤثر عىل توقعاتنا.

يتأثر تقييم رشكات البرتوكيماويات بتغري سعر النفط الخام؛ لكل 5٪ تغري يف سعر النفط، يتأثر التقييم بما يقارب ٪6

توصل محللينا إىل أن مادة النافثا املشتقة من النفط الخام تشكل ما نسبته 50% من مدخالت اإلنتاج العاملي لإلثيلني )املكون األسايس يف الصناعات البرتوكيماوية( يف حني يشكل اإليثان نسبة تقارب ٣5%، 

عموماً، لم يتمكن املنتجني اآلخرين من آسيا )يصل إنتاجهم ما يقارب ٣0% من اإلنتاج العاملي لإلثيلني( من الحصول عىل اإليثان بأسعار مخفضة مما يضطرهم الستخدام مادة النافثا األعىل سعراً كمادة 

أولية. بذلك يحدد املنتجني اآلخرين أسعار البيع تبعاً لتكلفتهم بينما يستفيد من ينتج باستخدام اإليثان من هذه األسعار. بناًء عىل ما تقدم، وبتحليل بيانات القطاع لفرتة عرشين عاماً مضت، توصلنا إىل 

أن أي تغيري يف أسعار النفط الخام سيؤدي إىل تغيري يف سعر اإلثيلني ومشتقاتها وإىل تغيري يف أسعار املنتجات البرتوكيماوية األخرى.

 أي تغيري يف أسعار بيع املنتجات مع تغري يف تكلفة الحصول عىل املواد األولية، سيكون له أثر عىل تقييم الرشكات البرتوكيماوية، وبناًء عىل تحليلنا للرشكات األربع محل التغطية، فإن أي تغيري بنسبة %5 

يف أسعار النفط الخام سيكون له أثر عىل تقييم الرشكات بحدود 6% يف املتوسط.
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إطار العمل بالتوصيات

رشاء: يويص املحلل برشاء السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل من سعر السهم يف السوق بنسبة 10% أو أكثر.

احتفاظ: يويص املحلل باالحتفاظ بالسهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل أو أقل بنسبة 10% من سعر السهم يف السوق.

بيع: يويص املحلل ببيع السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أقل بنسبة 10% أو أكثر من سعر السهم السائد يف السوق.
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معلومات االتصال

دائرة األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

800 125 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 10102٣۱21٧، صندوق بريد 2٣454، الرياض 11426،

اململكة العربية السعودية، املركز الرئييس – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )1۱۱53-3٧(
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اخالء املسؤولية

ت�م اع�داد هذا التقرير من قبل رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة اس�تثمارية متخصصة لخدمات البنوك االس�تثمارية، ادارة األصول، الوس�اطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتم�د ه�ذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعم�وم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمه�ا كمعلومات دقيقة أو مكتملة، وبالتايل ال يج�ب االتكال عليها كمعلومات 

متكامل�ة أو دقيق�ة. وعلي�ه، ال نقدم أو نضم�ن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول ع�ىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلوم�ات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االس�تثمار لطبيعة املس�تثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي ش�خص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال بش�دة أي مس�تثمر محتمل أن يطلب إرش�اد 

قانوني، محاس�بي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االس�تثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات اس�تثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االس�تثمار اىل رس�وم عىل االس�تثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.
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